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การประชุมและการลงมติของผู้ถือหุ้นบริษทั จากัด
ศาศวัต ระจันทึก*
บทนา
ในประเทศไทยบริ ษทั ถื อเป็ นองค์กรธุ รกิ จประเภทหนึ่ งที่มีมาแต่ยาวนานตั้งแต่ในรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 1 และต่อมาได้บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บริ ษทั มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูถ้ ือหุ ้นมีความรับผิดจากัดไม่เกิน
ค่าหุ ้นที่ตนค้างชาระ โครงสร้างของบริ ษทั ประกอบด้วยทุน ผูถ้ ือหุ ้น และกรรมการ โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
ฐานะเป็ นผูล้ งทุนในบริ ษทั ส่ วนกรรมการเป็ นบุคคลที่มีหน้าที่ในการบริ หารงานบริ ษทั หรื อเรี ยกว่า
ฝ่ ายจัด การโดยอาจมี เจ้าหน้าที่ ป ระจาบริ ษ ทั ที่ ค อยดาเนิ น การจัดการในแต่ ล ะวัน ให้ ส าเร็ จลุ ล่ วง
กฎหมายได้ก าหนดหลัก การบริ ห ารจัดการบริ ษ ัท โดยแยกอานาจการก ากับ ออกจากอานาจการ
บริ ห ารโดยก าหนดให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น เป็ นผู ม้ ี อานาจครอบงาหรื อ ควบคุ ม ก ากับ การบริ ห ารบริ ษ ัท ของ
กรรมการบริ ษทั ผ่านทางการลงมติในที่ประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น เมื่อเป็ นเช่นนั้นผูเ้ ขียนเกิดความสนใจ
และไปศึกษาว่าการประชุ มและการลงมติ ในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั จากัดนั้น สามารถที่ จะ
จัดการประชุ ม ตลอดจนการลงมติ ของผูถ้ ื อหุ ้น โดยวิธี ใดได้บ้างตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิ ชย์
เมื่ อ ได้ไ ปท าการศึ ก ษาค้น คว้า จึ ง ได้ พ บว่ า ประเทศไทยนั้ น กฎหมายบริ ษ ัท จ ากัด ได้
กาหนดให้ ส ามารถที่ จะท าการจัดการประชุ ม ได้เพี ย งวิธี เดี ยว คื อวิธี ท างกายภาพ โดยผูถ้ ื อหุ ้น ที่
ประสงค์ที่ จะเข้าร่ วมประชุ ม ต้องเดิ นทางมาในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ ห นังสื อเรี ย กประชุ ม
กาหนดไว้เท่านั้นไม่สามารถทาการประชุ มโดยวิธีเสมือนจริ งซึ่ งเป็ นวิธีที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่จาต้องเดินทาง
มาประชุมในสถานที่ๆจัดไว้ให้ได้ นอกจากนี้หนังสื อเรี ยกประชุม ตลอดจนการลงมติสามารถทาได้
เพียงวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นนอกเหนื อจากที่กฎหมายบัญญัติไว้
ได้ ส าหรั บ วิธี ก ารส่ ง หนัง สื อ เรี ย กประชุ ม กฎหมายยัง ก าหนดให้ ใ ช้แต่ เพี ย งวิธี ก ารประกาศใน
หนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที่และส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับเพียงวิธีเดียว จะส่ งโดยวิธีอื่น เช่ น
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บทความนี้ เรี ยบเรี ยงจากการค้นคว้าอิ สระเรื่ อง, “การประชุ มและการลงมติของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั จากัด,” การค้นคว้าอิสระปริ ญญานิ ติศาตรมหาบัณฑิ ต คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2560.
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ฉัตรฑิพย์ ตัณฑประศาสน์ , “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูถ้ ือหุ ้น ,” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), หน้า 9.
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ทางอี เมล์ หรื อประกาศหน้าเว็ปไซต์ของบริ ษทั ไม่ได้ ส่ วนในการลงมติของผูถ้ ื อหุ ้นกฎหมายยัง
กาหนดให้ทาได้แต่การลงมติในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเท่านั้น หากฝ่ าฝื นย่อมอาจถู กฟ้ องขอให้เพิกถอน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
ต่างจากในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษที่กฎหมายบริ ษทั เอกชน
ทั้ง ใน Delaware General Corporate Law และ Companies Act 2006 นั้น มี ก ารก าหนดเพิ่ ม วิธี แ ละ
ช่องทางในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น การจัดการประชุ ม ตลอดจนการลงมติผถู ้ ือหุ ้นไว้มากกว่า 1 วิธี
เพื่อเป็ นทางเลือกแก่บริ ษทั ตลอดจนผูถ้ ือหุ น้ ที่สามารถจะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

สภาพปัญหา
ในปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท ของประเทศไทยนั้น มี แนวคิ ด การประชุ ม ของบริ ษ ัท จากัด มาจากเรื่ อ ง
ศูนย์กลาง การจัดการ(Central Management) โดยแนวคิดดังกล่าวมองว่า การตั้งบริ ษทั เป็ นการยอม
ให้บุคคลทัว่ ๆไปที่มีทุนน้อยได้เข้ามามีส่วนได้เสี ยร่ วมกันในการประกอบกิจการที่มีขนาดใหญ่ แต่
เนื่ องจากการที่ มีบุคคลเข้ามาร่ วมลงทุนประกอบการเป็ นจานวนมากย่อมเป็ นการไม่สะดวกที่ผูถ้ ื อ
หุน้ จะเข้าบริ หารจัดการได้ทุกคนจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการแยกโครงสร้างในการจัดการบริ ษทั ออกเป็ น
2 ส่ วน คือ ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั อันเป็ นหน้าที่ของกรรมการซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือ
หุ ้นโดยมีหน้าที่ บริ หารกิจการเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่จดั ตั้งบริ ษทั ขึ้นมาตามที่ปรากฏใน
หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนด และและ ฝ่ ายกากับการบริ หาร ซึ่ งเป็ นของ
ผูถ้ ื อหุ ้ นที่ จะได้ค วบคุ ม ก ากับ ดู แลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารโดยผ่านการลงคะแนนในการ
ประชุ ม ใหญ่ ซ่ ึ งเมื่ อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ม ติ เช่ น ใดแล้วฝ่ ายที่ มี อ านาจบริ ห ารบริ ษ ัท จะต้องน าไป
ปฏิบตั ิ2 แต่ในความเป็ นจริ ง บริ ษทั ในประเทศไทยนั้นส่ วนใหญ่ แท้จริ งแล้วมีลกั ษณะ รู ปแบบและ
โครงสร้ างออกแบบมาเป็ นองค์กรธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ ก เป็ นธุ รกิ จในครอบครั ว มี
ระบบการบริ หารงานที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการเกือบจะเป็ นคนๆเดียวกัน
ทั้งหมด ทาให้โครงสร้ างในการจัดการบริ ษทั ไม่ได้แยกออกจากกันแต่อย่างใด แต่เนื่ องจากบริ ษทั
จากัดของไทยนั้นได้รับอิทธิ พลแนวคิดมาจากบริ ษทั ร่ วมทุน (jointstock companies) ของอังกฤษใน
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โสภณ รัตนากร, คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หุน้ ส่ วนบริ ษทั , พิมพ์ครั้งที่ 12
(กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2553), หน้า 431.
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ยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่3 ทาให้บทบัญญัติกฎหมายบริ ษทั จากัดของ
ไทยในเรื่ องการประชุ มและการลงมติผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากัดนั้นเป็ นไปในลักษณะที่เป็ นทางการ มี
ระเบียบขั้นตอนค่อนข้างชัดเจนและตายตัว ซึ่ งทาให้เมื่อนามาใช้กบั บริ ษทั จากัดของไทยทาให้เกิ ด
ปั ญหาในทางปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุ ม การจัดการประชุ มรวมถึ งการลงมติผูถ้ ือหุ ้น โดย
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ปั ญหา คือ
ปัญหาการเรี ยกประชุม คือ จากการศึกษาพบว่า การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากัดใน
ประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1175 ได้กาหนดไว้ชดั เจนว่า ต้องบอก
กล่าวโดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที่อย่างน้อยหนึ่ งคราวก่อนนัดประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวัน และต้องส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับไปยังผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริ ษทั ก่อนวันนัด
ประชุ มไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นคาบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทาการ
ดังกล่ าวก่ อนประชุ ม ไม่ น้อยกว่า 14 วัน ซึ่ งกฎหมายดังกล่ าวไม่ เปิ ดช่ องให้ส ามารถท าการเรี ย ก
ประชุ มโดยวิธีอื่นได้ เพราะหากฝ่ าฝื นบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่ าวอาจเป็ นเหตุให้ถูกศาลเพิก
ถอนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ได้ ซึ่ งเมื่ อเป็ นเช่ น นั้น จึ งก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาแก่ บ ริ ษ ทั จากัดทั้งในด้าน
ต้นทุ นที่จะต้องจ่ายค่าโฆษณาในหนังสื อพิม พ์แทนที่ จะได้นาไปใช้ในด้านอื่ น นอกจากนี้ ยงั เกิ ด
ปั ญหาความไม่สอดคล้องกับโครงสร้ างบริ ษทั ที่ บริ ษทั จากัดของไทยในปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั ขนาด
กลางและขนาดเล็ก ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการมักจะเป็ นคนๆเดียวกัน ทาให้การที่บริ ษทั จะเชิญประชุมผู ้
ถือหุ ้นโดยวิธีดงั กล่าวจึงเปรี ยบเสมือนการที่ตวั เองเชิญตัวเองเข้าประชุม ซึ่ งเป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้
บริ ษทั
ปั ญหาการจัดประชุ ม จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 1182 ยังคงกาหนดให้ใช้รูปแบบการจัดการประชุ มแบบทางกายภาพ กล่าวคือ เป็ น
การประชุ มที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องเข้ามาประชุ มในสถานที่วนั เวลาที่ได้มีการนัดหมายกัน เพื่อที่จะ
ได้มีการพูดคุ ย โต้ตอบ ซักถามถึ งปั ญหาต่างๆ ที่ มีในบริ ษ ทั เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ หากดู มาตรา
1171-1175 กฎหมายจะพบว่าการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นยังคงใช้รูปแบบการประชุ มทางกายภาพ
เท่านั้น ยังไม่อาจใช้วธิ ี การประชุ มรู ปแบบเสมือนจริ งซึ่ งเป็ นกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มไม่จาต้องอยูใ่ น
สถานที่ เดี ยวกันได้ จึงทาให้เกิ ดปั ญหาแก่ บริ ษทั จากัดทั้งในด้านต้นทุ นแก่ บริ ษทั เพิ่ มขึ้นในการที่
จะต้องจัดเตรี ยมสถานที่ในการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ ยงั ต้องมีค่าใช้จ่ายในจัดเตรี ยมอาหาร
เครื่ องดื่ ม ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในระหว่างที่ เข้าร่ วมประชุ มด้วย นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิ ดปั ญหาเรื่ องภาระ
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เสถี ย รภาพ นาหลวง, “แนวทางการปฏิ รูป กฎหมายบริ ษ ัท เอกชนจากัด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศเศรษฐกิ จพัฒ นา” (วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต คณะนิ ติศ าสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2559), หน้า 189-191.
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ของผูถ้ ือหุ น้ ในการเดินทางเพื่อมาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งหากผูถ้ ือหุ ้นอยูไ่ กลสถานที่จดั การประชุ ม
มากอาจต้องลางานล่วงหน้าเพื่อมาเข้าประชุม
ปั ญ หาการลงมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น จากการศึ ก ษาพบว่า ในประเทศไทยนั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ได้กาหนดแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธี ได้แก่ การลงมติในที่ประชุ มแบบเปิ ดเผย
โดยวิธีการชูมือ และและการลงมติที่ประชุมโดยวิธีลบั ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 1190 และ
หากดู จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการจัดการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพบว่ามติผูถ้ ือหุ ้นเกิดจากการจัด
ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น นั้น กฎหมายบริ ษ ัท ของไทยได้ก าหนดไว้ว่าต้อ งเป็ นการจัดประชุ ม เท่ านั้น ไม่
สามารถจะลงมติโดยวิธีอื่นที่ไม่ตอ้ งจัดการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้ เมื่อเป็ นเช่นนั้นจึงก่อให้เกิดปั ญหาแก่
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอย่างมาก เพราะต้องเสี ยเวลาในการเดินทางเพื่อมาทาการลงมติในที่ประชุ ม ในบางครั้ง
บางเวลาอาจต้องลางานที่ทาประจาเพื่อเดินทางมาลงมติ นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิ ดปั ญหาในเรื่ องความ
ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีซ่ ึ งหากดูเทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่การใช้และอาศัยการสื่ อสารทางอเล็ก
ทรอนิ กส์ มีบทบาทเข้ามาในชี วิตของมนุ ษย์มากขึ้น เพราะเข้าถึ งได้ง่าย ต้นทุนต่ าในปั จจุบนั อีกทั้ง
สะดวกรวดเร็ ว เมื่ อเป็ นเช่ นนั้นการให้ทางเลื อกในการลงมติ ของผูถ้ ื อหุ ้นโดยวิธีเดิ มแต่เพียงอย่าง
เดียวย่อมไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วมากในยุคที่การติดต่อสื่ อสารไร้
พรมแดน การที่ยงั คงใช้การลงมติโดยวิธีการที่จะต้องเดินทางมาประชุ มแต่เพียงวิธีเดียวย่อมล้าสมัย
มาก

บทสรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตั้งแต่การเรี ยกประชุม การจัดการประชุม
และการลงมติผถู ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั เอกชน เห็นว่า ในต่างประเทศที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา 2 ประเทศ คือ
รั ฐเดลาแวร์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั้น พบว่า กฎหมายบริ ษ ัท เอกชนซึ่ งได้ต ราเป็ นรั ฐ บัญ ญัติ
(Delaware General Corporate Law) โดยได้กล่าวถึงเรื่ องการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่การเรี ยกประชุ มผู ้
ถือหุ ้นสามารถที่จะส่ งหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุ มได้ท้ งั แบบธรรมดา คือ ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตอบรับและสามารถเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น ทางอีเมล์เพื่อใช้ในการส่ งหนังสื อเรี ยกประชุ ม
ได้อีกช่องทางหนึ่ งด้วยโดยส่ งล่วงหน้าก่อนวันเวลาที่จดั การประชุ มพอสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
ได้มีโอกาสตัดสิ นใจจากเนื้ อหาในหนังสื อเชิ ญประชุ มว่าตนจะเข้าร่ วมประชุ มในครั้ งนั้นหรื อไม่
สาหรับการจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น กฎหมายบริ ษทั เอกชนรัฐเดลาแวร์ ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า
สามารถใช้การประชุ มรู ปแบบกายภาพโดยให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมา
ประชุ มพร้อมกันในวัน เวลา และสถานที่เดียวกันตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อเรี ยกประชุ มที่บริ ษทั ได้
ส่ งไปแจ้งให้ท ราบล่ วงหน้าซึ่ งในบางครั้ งบริ ษ ทั สามารถที่ จะท าการจัดประชุ ม นอกรั ฐที่ ต้ งั ของ
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บริ ษทั ก็สามารถทาได้ข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวกของทุกๆฝ่ าย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ก็สามารถที่จะจัดการ
ประชุ ม ในรู ป แบบเสมื อนจริ งได้ โดยสามารถจัด การประชุ ม โดยที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น บางส่ วนอยู่ในห้ อ ง
ประชุ ม ที่ จ ัด เตรี ยมไว้ใ ห้ ส่ วนอี ก กลุ่ ม อยู่ ใ นสถานที่ ข องแต่ ล ะคนโดยใช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ ทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ เช่ น สไกป์ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เป็ นต้น เชื่ อมต่ อเข้ามา หรื อ อาจจะมี การจัดการ
ประชุมโดยแต่ละคนอยูใ่ นสถานที่ของตนเองก็ได้ สาหรับการลงมติผถู ้ ือหุ ้นนั้นนอกจากจะมีการลง
มติ ในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้วยังอนุ ญาตให้สามารถที่ จะลงมติ ผ่านทางจดหมายเวียนได้ ในขณะที่
ประเทศอังกฤษ กฎหมายบริ ษทั (Companies Act 2006) ซึ่ งเป็ นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้
กาหนดในเรื่ องการเรี ยกประชุมว่าสามารถส่ งหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมได้ท้ งั ทางวิธีธรรมดาคือ
แบบส่ งสาเนาแล้ว ยังสามารถที่จะเลื อกวิธีแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น อีเมล์ ตลอดจนวิธีประกาศบน
หน้าเว็ปไซต์ เพิ่มขึ้นมาได้อีก อีกทั้งการจัดการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นสามารถเลือกการประชุ มรู ปแบบ
กายภาพหรื อรู ปแบบเสมื อนจริ ง หรื อแม้กระทัง่ การประชุ มแบบไฮบริ ดหรื อแบบผสมได้เช่ นกัน
ส่ วนการลงมติผถู ้ ือหุ ้น นอกจากวิธีโดยทัว่ ไปได้แก่โดยวิธีชูมือและวิธีลบั แล้ว ยังสามารถที่จะเลือก
วิธีการลงมติแบบหนังสื อเวียนหรื อการลงมติทางเอกสารโดยไม่ตอ้ งจัดการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้ ซึ่ งจะ
เห็นได้วา่ การจัดประชุมและการลงมติของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอกชนมีลกั ษณะที่คล้ายกันค่อนข้างมาก
สาหรับในประเทศไทยนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่การเรี ยกประชุม การ
จัดการประชุ มรวมถึงการลงมติผถู ้ ือหุ ้น ที่ยงั คงใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือ การเรี ยกประชุ มยังคงใช้วิธีการ
ลงประกาศทางหนัง สื อ พิ ม พ์แ ละส่ ง จดหมายลงทะเบี ย นตอบรั บ ไปยัง ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1175 ซึ่ งแม้จะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ใน
เรื่ องดังกล่าว ใน ปี 2551 ก็ยงั คงใช้วิธีการและรู ปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดยไม่ได้บญั ญัติให้มี
การส่ งหนังสื อเรี ยกประชุ มโดยวิธีอื่นที่สะดวก รวดเร็ วและเหมาะกับยุคสมัยที่ในปั จจุบนั คนส่ วน
ใหญ่มกั ไม่ค่อยอ่านหนังสื อพิมพ์แล้วแต่เปลี่ยนไปใช้สื่อทางอื่นที่รวดเร็ ว สะดวกและประหยัดกว่า
แทน นอกจากนี้ ในเรื่ องการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หากดูตามตัวบทในเรื่ องการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จะพบว่าของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของไทยได้บญ
ั ญัติไปในแนวทางที่ ว่าการจัดการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องใช้วิธีการเข้าร่ วม ประชุม ในวันเวลาและสถานที่เดียวกันซึ่ งเป็ นวิธีทางกายภาพ
เท่านั้น และได้กล่าวถึงว่าเป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกคน มีสิทธิ ที่จะเข้าประชุ ม ในที่ประชุ มใหญ่ ได้
เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นประชุ มชนิ ดใด คราวใด ใน มาตรา 1176 หาได้มีช่องทางในการเปิ ดช่ องในการ
จัดการประชุ มโดยช่องทางอื่น เช่น วิธีเสมือนจริ งแต่อย่างใดและหากมีการไม่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ยังอาจจะถูกเพิกถอนการประชุ มในครั้งนั้นในภายหลังได้ สาหรับการลงมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ไม่มี
กฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับในเรื่ องการลงมติผถู ้ ือหุ ้นโดยวิธีอื่นใดว่าสามารถที่จะทา
ได้ คงสามารถลงมติ ที่ได้ต่อเมื่ อมี การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยวิธีชูมือหรื อลงคะแนนลับเท่านั้น ทั้งนี้
ตาม มาตรา 1190 หากเปรี ย บเที ย บกับ ต่างประเทศจะเห็ นได้ว่ากฎหมายบริ ษ ัท เอกชนทั้งในรั ฐ
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เดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติถึงการจัดการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
รวมถึงการลงมติของผูถ้ ือหุ ้นไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกการประชุม การจัดการประชุม การลงมติผถู ้ ือหุ ้น
ไว้โดยละเอียดและมีวิธีการที่เพิ่มเติมนอกเหนื อขึ้นมาจากรู ปแบบที่กฎหมายบริ ษทั เอกชนของไทย
ก าหนดอย่างชัดเจน ซึ่ งเป็ นทางเลื อ กที่ ห ลากหลายและเปิ ดกว้างปรั บ ไปตามยุค สมัย ซึ่ งการที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ลกั ษณะหุ ้นส่ วนบริ ษทั ของไทยยังในเรื่ องการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั ยังไม่เปิ ดโอกาสให้มีการเพิ่มทางเลื อกในการจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและการลงมติของผูถ้ ื อ
หุ ้นให้สามารถทาได้อย่างหลากหลาย สะดวกและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่ ย่อมก่อให้เกิ ดความ
ยุ่งยากและเป็ นอุ ป สรรคในการดาเนิ นการจัดการประชุ ม รวมถึ งลงมติ ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ส ามารถ
เลือกใช้ทางเลือกอื่นที่ดีและเหมาะสมกว่ากับรู ปแบบและโครงสร้างบริ ษทั ที่แท้จริ งได้
ผูเ้ ขี ย นเห็ น ว่า สภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว เห็ น ควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ชย์ลกั ษณะหุ ้นส่ วนบริ ษ ทั หมวด 5 การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยทาการแก้ไขกฎหมายในเรื่ อง
เกี่ ยวกับการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยการเพิ่มช่ องทางการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้มีหลายช่ องทาง
มากขึ้ น แก้ไขกฎหมายเกี่ ยวกับ การจัดการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นโดยเพิ่ ม ช่ องทางการประชุ มรู ป แบบ
เสมื อนจริ งเป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ งของบริ ษ ทั โดยให้ก ารประชุ ม ด้วยรู ป แบบวิธี ดังกล่ าวมี ผ ลทาง
กฎหมายดุ จเดี ยวกับวิธีการเดิ ม สาหรับการลงมติผูถ้ ื อหุ ้นให้เพิ่มวิธีการลงมติโดยทางเอกสารหรื อ
จดหมายเวียนซึ่ งเป็ นวิธีที่ ไม่ ตอ้ งจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยกาหนดขั้นตอน วิธีการ รู ป แบบให้
ชัดเจน ทั้งนี้ อาจพิจารณานาข้อดีของรัฐบัญญัติบริ ษทั ของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
พระราชบัญญัติบ ริ ษทั ของประเทศอังกฤษ มาปรั บ ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ บริ ษ ทั ของ
ประเทศไทยต่อไป ขณะเดี ยวกันระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ก็
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ลกั ษณะหุ ้นส่ วน
บริ ษทั ซึ่ งเป็ นกฎหมายลาดับสู งกว่า ด้วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเกี่ ยวกับกฎหมายบริ ษทั ของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศ
อังกฤษ รวมทั้งกฎหมายบริ ษทั จากัดของประเทศไทย ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอดังนี้
1. ประเด็นเกี่ ยวกับการเรี ยกประชุ ม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1175 ใช้
วิธีการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มโดยวิธีการลงประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที่ รวมถึ งส่ ง
หนังสื อเรี ยกประชุมไปทางวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ซึ่ งนอกจากวิธีดงั กล่าวทาให้เรี ยกประชุ ม
โดยวิธีอื่นไม่ได้ ควรจะแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในมาตรา 1175 เพิ่มเติม โดยบัญญัติ
ให้นอกจากวิธีเดิ มแล้วหนังสื อเรี ยกประชุ มจะส่ งทาง ไปรษณี ย ์ หรื อส่ งทางเครื่ องมือ สื่ อสารใด ๆ
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หรื อวิธีอื่นใดก็ได้ตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั เช่น โดยวิธีส่งอีเมล์จากอีเมล์ของบริ ษทั
ไปยังอีเมล์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการเฉพาะราย วิธีเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยวิธีประกาศลงหน้า
เว็บไซด์ของบริ ษทั จากัดนั้นๆ
2. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการประชุมหากพิจารณาถึงกฎหมายบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับการ
จัดประชุมชุ มใหญ่ของบริ ษทั ในประเทศไทย ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1182 จะ
พบว่า ผูถ้ ื อหุ ้นต้อง มานัง่ ประชุ ม รวมกัน ณ สถานที่ และในเวลาที่ กาหนด ซึ่ งเป็ นวิธีการประชุ ม
รู ปแบบกายภาพเท่านั้น ไม่สามารถทาโดยวิธีอื่นเช่นรู ปแบบเสมือนจริ งได้ทาให้เกิดความยุง่ ยากแก่
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นในการจัดประชุม จึงเห็ นควรให้แก้ไขกฎหมายบริ ษทั ไทยโดยให้บริ ษทั อนุ ญาต
ให้ ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อกรรมการ ของบริ ษ ทั สามารถเลื อกวิธี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นได้ท้ งั การประชุ ม ทาง
กายภาพและการประชุ มเสมือนจริ งได้รวมถึ งอาจใช้วิธีปรึ กษาหารื อด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่เป็ น ทางการ
เพื่อจะได้เหมาะสมกับบริ ษทั ไทยที่ ส่วนมากเป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก และกรณี ที่เป็ น
บริ ษทั ขนาดเล็กผูถ้ ือหุ น้ อาจตกลงกันไม่ตอ้ งมีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้
3. ประเด็นเกี่ ยวกับการลงมติผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั สาหรั บในเรื่ องกฎหมายบริ ษทั หากดู
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1190 ไทยยังคงใช้การลงมติแบบธรรมดาคือ โดยแบบวิธี
ชู มือหรื อวิธีลบั ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ไม่สะดวก และเหมาะสมกับสภาพในปั จจุบนั
จึงเห็ นควรแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในมาตรา 1190 เพิ่มเติม โดยเพิ่มทางเลื อกให้
บริ ษทั โดยอนุ ญาตให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อกรรมการ ของบริ ษทั สามารถที่กาหนดการลงมติผูถ้ ื อหุ ้นได้ท้ งั
การลงมติแบบธรรมดาและสามารถที่จะลงมติทางเอกสารหรื อจดหมายเวียนโดยกาหนดข้อตกลง
ดังกล่าวไว้ในข้อบังคับ โดยกาหนด รู ปแบบ วิธีการให้ชดั เจน
4. นอกจากนี้ ควรต้องแก้ไขระเบี ยบเกี่ ยวข้องในทางปฏิ บตั ิของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ดัง กล่ าว ซึ่ งจะเป็ นการ
สนับสนุ นและเป็ นการให้ทางเลือกแก่นิติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัดมีการเลือกใช้วิธีการลงมติผถู ้ ื อ
หุ ้นโดยวิธีจดหมายเวียน ซึ่ งทาให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและทันสมัยเหมือน
เช่นประเทศที่เจริ ญแล้ว
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